Tájékoztatás a beiratkozáshoz
TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő
általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van
beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő
jelentkezésének elektronikus, online formájára április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az
Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg,
hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény
részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA
felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek
következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján
elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás
visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani
gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a
2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele
indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is
megtörténhet
2021. április 15-én (csütörtök) 9-13 óráig és
2021. április 16-án (péntek) 9-12 óráig,
a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.
Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
A személyes megjelenés esetén (2230 Gyömrő, Üllői út 26.) előzetes időpontegyeztetés szükséges a
(29) 332-983 telefonszámon. A telefonos időpontegyeztetésre április 12-14 között, munkaidőben 914 óra között van lehetőség. A személyes megjelenésre április 15-én 9-13 óráig és április 16-án 9-12
óráig van lehetőség az előzetesen egyeztetett időpontban.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a személyes beiratkozásnál azonnali adatrögzítés történik, ezért
hosszabb várakozási idővel kell számolni. Ezért kérjük Önöket, hogy az előzetesen egyeztetett
időpontban pontosan jelenjenek meg! A várakozás során a maszkhasználat és a távolságtartás
szabályait tartsák be. Az intézmény épületébe lépve a testhőmérséklet ellenőrzése, továbbá a
kézfertőtlenítés, a maszkhasználat és a távolságtartás mindenki számára kötelező.
A korábbi tapasztalatok alapján az online beiratkozás egyszerű és biztonságos mindenki számára.
Ennek alapján arra kérjük a szülőket/törvényes képviselőket, hogy az online beiratkozást részesítsék
előnyben. Az online beiratkozás a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési felületén történik, melynek
elérhetősége a fenti közvetlen linken kívül az iskolai honlapon (https://eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap) keresztül is biztosított. Honlapunkon a beiratkozáshoz szükséges további
információkat, segédleteket is megtalálják.
A felületen kért adatok mellett az online beiratkozás során szükséges a gyermek lakcímkártyájának
feltöltése. Nyilatkozni kell a napköziről és a választott hit és erkölcstan oktatásról, annak ellenére,

hogy intézményünkben nincs hitoktatás. A lakcímkártyán kívül a többi iratot 2021. szeptember 1-ig
utólagosan be lehet mutatni.
A beiratkozás visszavonására vagy az elektronikusan megadott adatok módosítására emailen
(gyomro.telekikastely@gmail.com) keresztül van lehetőség a hibás és az új adatok egyidejű
megadásával.
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseivel keresse iskolánk intézményvezetőjét az előzőekben
megadott telefonszámon vagy email címen.
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, egyaránt legkésőbb
2021. április 23-ig döntés születik a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el tájékoztatásukat
Önnek.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása ügyében Ön segítséget kérhet
gyermeke óvodájától – az óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.
A személyes beiratkozáskor hozza magával:
-

születési anyakönyvi kivonat és ha van személyi igazolvány,
TAJ kártya,
lakcím kártya,
szakértői bizottság érvényes szakértői véleménye,
NEK adatlap (diákigazolvány igényléséhez),
gyermek adókártyája.

Kácsándiné Kottász Katalin intézményvezető

Segédlet
Azon szülők, akiknek már nagyobb testvér miatt az intézményben van hozzáférésük, ők a saját
felületükön is elérik az E-ügyintézés funkciót, ahol lehetőségük van a másik gyermekhez
kapcsolódóan a kérelem benyújtására!
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
Azon szülőknek, akik újonnan íratnák be gyermeküket az E-ügyintézés felületen ideiglenes kréta
hozzáférést lehet generálni a beiratkozás idejére.

